Beleidsplan 2014-2017
“aandacht voor het historisch erfgoed in
een hedendaagse omgeving”

I

Inleiding

Met behulp van dit beleidsplan wil het bestuur van de Vereniging Oud
Enkhuizen te Enkhuizen duidelijk maken hoe zij haar plaats ziet ten
opzichte van haar statutaire doelstelling en op welke wijze zij haar opdracht
wil uitvoeren.
Het beleidsplan is bedoeld:
 als leidraad voor degenen die taken in de vereniging op zich nemen,
 ter informatie voor wie de vereniging op haar pad ontmoet,
 als basis voor de verantwoording met betrekking tot het gevoerde
beleid.
Vaststelling van het plan:
 het beleidsplan is vastgesteld door het bestuur,
 het geeft inzicht in de wijze waarop aan de doelstelling uitvoering
wordt gegeven in de komende jaren.
Plaatsbepaling
De Vereniging Oud Enkhuizen te Enkhuizen is opgericht bij akte van
oprichting dd. 1 juni 1944 (laatste datum herziening: 4 mei 1993). De
vereniging heeft haar zetel in de gemeente Enkhuizen (Westerstraat 158
1601 AN Enkhuizen) en is opgericht voor onbepaalde tijd. De vereniging is
onder het nummer 40624195 ingeschreven in het register Kamer van
Koophandel Noordwest-Holland. De vereniging is een ANBI met RSIN/fiscaal
nummer ANBI: 815959072.
Statutair doel
De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangstelling voor
historisch cultuurbezit van de stad Enkhuizen, alsmede al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vereniging Oud Enkhuizen
Vastgesteld 10.12.2013
1

Beleidsplan 2014-2017

Vermogen
Het vermogen van de Vereniging wordt gevormd door:
- contributies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
Bestuur
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit minimaal negen leden.

II

Activiteiten

Enkhuizen is synoniem voor historische schoonheid. Oude gebouwen,
straten en havens maken haar tot een van de fraaiste stadjes van Nederland.
Maar de stad moet leefbaar blijven, hierbij kunnen fricties ontstaan tussen
de begrippen ‘vernieuwing’ en ‘behoud’. De Vereniging Oud Enkhuizen kent
deze gevaren maar al te goed.
Niet alleen de tand des tijds knaagt aan de stadsmonumenten, ook
particulieren en zelfs de overheid kunnen met hun vaak goed bedoelde
plannen het straatbeeld op een historische onverantwoorde wijze verstoren.
De Vereniging Oud Enkhuizen probeert in zulke gevallen betere oplossingen
te vinden. Zij doet dat o.a. direct of via andere adviesorganen intensief
overleg te voeren met de gemeente over alles wat met het stadsgezicht heeft
te maken. Ook verstrekt zij gevraagd of ongevraagd adviezen.
De Vereniging Oud Enkhuizen bestudeert de geschiedenis en probeert de
‘roerende monumenten’ te behouden: voorwerpen, afbeeldingen en foto’s zijn
van groot belang. Archief- en archeologisch onderzoek zijn belangrijke taken
binnen de vereniging.
De resultaten van alle activiteiten van de Vereniging Oud Enkhuizen komen
o.a. tot uiting








in het jaarboek ‘Steevast’: een serie artikelen op bouwkundig,
historisch en archeologisch gebied;
in de ‘Maelsonreeks’: een serie historische monografieën;
bij de stadswandelingen: rondleidingen die de aandacht vestigen op
bouwkundige en geschiedkundige bijzonderheden;
bij lezingen;
bij de jaarlijkse tentoonstelling in de voormalige stadsgevangenis;
tijdens ‘open monumentendag’, in de vorm van deelneming aan de
organisatie en bemensing van de opengestelde panden;
door het aanleggen en het toegankelijk maken van het media-archief in
ons onderkomen in de Westerstraat 158;
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